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 هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده : - ۲سطح 

  تعریف :

 عضو بوده که با هدف ۵پیشرفت تحصیلی دانشکده دارای  هسته راهنمایی و

راهنمایی تحصیلی دانشجویان در جنبه های گوناگون و به عنوان یک گروه مشورتی برای مسئول استادان مشاور 

 و ابالغ رئیس دانشکده انتخاب می گردند.  دانشکدهتشکیل می شود و اعضای آن با معرفی معاون آموزشی 

  هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی

به منظور بررسی مشکالت مختلف آموزشی، روحی، اجتماعی و ... دانشجویان هسته ای به نام هسته مشاوره 

 نشجوتا با بررسی مسائل و مشکالت مختلف دا ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان در هر دانشکده تشکیل می گرددد

و با دعوت از اساتید راهنمای دانشجویان نسبت به رفع آن مشکالت در چارچوب آئین نامه ها و مقررات آموزشی 

و دیگر ضوابط هر دانشگاه اقدام و در صورت نیاز دانشجو را بر حسب نیاز به مراجع دیگر از جمله مرکز مشاوره 

 .نمایددانشگاه و معاونین آموزشی یا دانشجویی دانشگاه ارجاع 

 اعضای هسته پیشرفت تحصیلی دانشگاه:

 معاون آموزشی .1

 معاون دانشجویی فرهنگی  .2

 مسئول اساتید مشاور .3

 رییس اداره آموزش .4

 روانشناس دفتر مشاوره .۵

 کارشناس مسئول هسته پیشرفت تحصیلی آن دانشکده. .6

 :هسته پیشرفت تحصیلی هر دانشکدهاعضا 

 که به فعالیت های هسته پیشرفت تحصیلی نظارت می کند.( -معاون آموزش دانشکده )رئیس هسته         ·

 کارشناس مسئول آموزش دانشکده         ·

 کارشناس مسئول امور دانشجویی دانشکده         ·
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 مسئول استادان مشاور دانشکده         ·

 یک نفر کارشناس مشاوره         ·

اور دانشجویی که وضعیت وی در هسته پیشرفت تحصیلی مورد بررسی می باشد. ) درموارد استاد مش         ·

 خاص (

 وظایف کلی:

 *پاسخ به ارجاعات دانشجویان از طرف اساتید مشاور و انجام اقدام الزم و ارائه باز خورد به استاد مشاور

 نتایج اقدامات با کمک استاد مشاور مرکز مشاور دانشگاه( و اخذ)  3ارجاع موارد حاد یا تخصصی به سطح   *

 * اطالع رسانی و باال بردن سطح آگاهی اساتید مشاور در زمینه بهبود فرآیند مشاوره و راهنمایی دانشجویان

 مشاوره و نحوه انجام صحیح آن و  * اطالع رسانی و باال بردن آگاهی دانشجویان در زمینه فرآیند راهنمایی 

 و در صورت ضرورت، بنا به درخواست هر ماه یکبارجلسات هسته پیشرفت تحصیلی و مشاوره به طور معمول 

 3مسئول استادان مشاور دانشکده به صورت فوق العاده تشکیل می شود و الزم است صورتجلسات آن به سطوح 

 ارسال گردد. 4و

 مرکز مشاوره دانشگاه با ترکیب زیر : :  ۳سطح 

 رئیس مرکز          -

 یک نفر کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و یا مشاوره          -

 متخصص روانپزشکی یک نفر از اعضای هیات علمی           -

 خدمات آموزشی با معرفی مدیر امور آموزشی  یک نفر کارشناس          -

ت از یک یا دو نفر از کارشناسان ضمناً رئیس مرکز میتواند در صورت ضرورت و تشخیص، در هر یک از جلسا 

 مرتبط یا استاد مشاور دانشجو نیز دعوت به عمل آورد.
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 وظایف کلی :

* ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان در معرض خطر یا مشکل دار که از هسته پیشرفت تحصیلی معرفی شده 

 اند و ارائه بازخورد به دانشکده

تخصصی مشاوره ویا کمیته مرکزی اساتید مشاور برای رفع مشکل * ارجاع مراجعین به مراکز تخصصی و فوق 

 دانشجویان

 * برنامه ریزی برای ارائه خدمات مطلوب مشاوره و راهنمایی دانشجویان در سطوح سه گانه

 * نظارت و کنترل برنحوه ارائه خدمات مشاوره ای دانشگاه

یل آن و ارائه به مدیران ذیربط جهت پشتیبانی و تحل  * تهیه اطالعات جامع در خصوص فرآیند مشاوره و تجزیه

 فرآیند مشاوره

 ( 2و 1* ارزشیابی فرآیند مشاوره و راهنمایی در سطوح )

و مشاوره دانشجویان   * باال بردن سطح آگاهی و عملکرد افرادی که در سطوح سه گانه در زمینه راهنمایی

 فعالیت دارند.

 


